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uMinisterul de Finanţe încearcă blocarea unei legi privind acordarea de despăgubiri
deţinuţilor politic şi celor care au fost deportaţi în perioada comunistă

Forţa Civică, condusă de Mi -
hai Răzvan Ungureanu, cel
mai nou partid de pe scena
politică românească propune
un alt tip de politician. „Ga -
zeta Braşovului” a stat de
vor bă cu câţiva lideri braşo -
veni ai noii formaţiuni. Andrei
Florin, vicepreşedinte, Cris-
tian Stă nescu, preşedintele
or gani zaţiei municipale şi
Vasile Sporea, membru în Bi -
roul Judeţean, şi-au povestit
fără ocolişuri biografia. 
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OAMENII DE NĂDEJDE 
AI FORȚEI CIVICE

uFlâmânzi din
cauză că nu
mai găsesc
hrană în păduri,
urşii au început
să dea iama
în gospodăriile
oamenilor 
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Reprezentanţii PSD Braşov
nu au stabilit deocamdată
can didaţii pentru alegerile
par lamentare din 9 decem-
brie. Liderul social-democra -
ţilor, Constantin Niţă, speră
ca „nemulţumirile” apărute
între PSD şi PNL în timpul
campaniei pentru alegerile
locale să nu se mai repete. 
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TENSIUNI ÎN USL 
LA ÎMPĂRŢIREA 
CANDIDATURILOR

cu legea în mână
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Invazia urşilor bruni
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De la 1 octombrie, la Prefectura Braşov se pot depune cererile de înscriere pentru funcţia de
preşedinte sau locţiitor al secţiilor de votare din municipiul Brașov, pentru alegerile parlamentare
din 9 decembrie. În judeţ doritorii pot depune cererile la primării. Cererile pot fi depuse zilnic, până
cel târziu 10 octombrie, orele 16.00 

Guvernul a decis să retragă
Consiliului Local al Mu-
nicipiului Braşov terenul
atribuit anterior de către Gu-
vernul Boc pentru
construcţia unui patinoar,
motivînd că autoritatea
locală nu a întreprins nicio
măsură de realizare a
investiţiei, anunţă Monitorul
Expres. „Revenirea de drept“
a terenului din administrarea
Consiliului Local în cea a
Ministerului Educaţiei a fost
decisă în şedinţa de ieri a Ex-
ecutivului. Decizia este
argumentată de Guvern prin
faptul că „nu s-a întreprins
nicio măsură de către Consil-
iul Local Braşov pentru con-
struirea unui patinoar“, aşa
cum era stipulat în hotărîrea
de guvern prin care terenul a
fost acordat municipalităţii.
Guvernul a ignorat faptul că
reamenajarea patinoarului a
fost blocată întîi din motive
juridice privind proprietarul
terenului, iar din iulie 2012,
din cauza unor contestaţii
apărute la licitaţia privind
execuţia lucrărilor de mod-

ernizare a actualului com-
plex. În plus, realizarea celui
de-al doilea patinoar pentru
desfăşurarea Festivalului
Olimpic al Tineretului Euro-
pean (FOTE) a intrat, acum
o lună, oficial, în sarcina
Autorităţii Naţionale pentru
Sport şi Tineret (ANST).

Patinoar modular 
pentru FOTE

Consiliul Local al mu-
nicipiului Braşov a aprobat
predarea amplasamentului
patinoarului din Poiana

Braşov către ANST care va
achiziţiona cu bani de la
bugetul de stat o structură
provizorie care să fie folosită
pentru FOTE. Potrivit
autorităţilor, această struc-
tură modulară urmează să fie
montată în Poiana Braşov, pe
amplasamentul Patinoarului,
pînă în luna decembrie, cel
tîrziu, astfel încît la sfîrşitul
anului ea să fie testată într-o
competiţie oficială. Consiliul
Local a transferat amplasa-
mentul de la Compania
Naţională de Investiţii (CNI)

care îl avea în administrare şi
care a organizat în această
primăvară şi o procedură de
achiziţie pentru realizarea de
la zero a unui patinoar per-
manent. Licitaţia a fost însă
anulată. În luna februarie a
acestui an, Guvernul Boc a
avizat trecerea terenului
aparţinînd Complexului
Sportiv Naţional „Poiana
Braşov“, administrat de către
Ministerul Educaţiei, la Con-
siliul Local al Municipiului
Braşov. „Ministerul Edu-
caţiei va verifica şi va con-
trola periodic, prin
Autoritatea Naţională pentru
Sport şi Tinereţ modul de
folosire al imobilului trans-
mis Consiliului Local al Mu-
nicipiului Braşov, în
conformitate cu destinaţia
acestuia. În situaţia în care în
urma controlului se constată
că imobilul transmis nu este
folosit în conformitate cu
destinaţia acestuia, imobilul
respectiv revine de drept în
domeniul public al statului“,
este precizat în acel act nor-
mativ.

Primăria a rămas fără terenul 
patinoarului din Poiana Braşov

Reprezentanţii PSD
Braşov nu au stabilit
deocamdată candidaţii
pentru alegerile parla-
mentare din 9 decembrie.
Liderul social-demo-
craţilor, Constantin Niţă,
speră ca „nemulţumirile”
apărute între PSD şi PNL
în timpul campaniei pen-
tru alegerile locale să nu
se mai repete. „Nu ne-am
înţeles încă pe numărul
de colegii şi pe acele
colegii pe care trebuie să
candideze PSD şi PNL.
Prin urmare o să mai
aşteptăm câteva zile.
Vom lua o decizie în
forurile locale ale par-
tidului pentru a vedea
cine va candida. Cele 12
colegii trebuie împărţite

între PSD, PNL şi PC.
Pentru o bună înţelegere,
în Transilvania sunt
unele judeţe unde PSD va
avea mai puţine colegii,
iar PNL mai multe pe
considerente de paritate,
de interese electorale.
Aici nu avem o
problemă. Problema
noastră este de stabilire a
colegiilor între cele două
partide la nivel local”, a
declarat Constantin Niţă,
pentru bzb.ro.

Conform „pactului”
încheiat luna trecută la
congresul USL din
Deltă, la Braşov, PSD
ar urma să primească
cinci colegii, iar PNL
şapte, PC, nefiind „în
cărţi”.

Tensiuni în USL pentru
împărţirea candidaţilor

Producţia de porumb din
acest an totalizează circa
4,7 milioane de tone, în
scădere cu 60% faţă de
nivelul de aproximativ 11,7
milioane de tone înregistrat
anul trecut, potrivit estimă-
rilor Ministerului Agricul-
turii. „Producţia de porumb
a scăzut cu 60% în acest an,
dar acestea sunt estimări şi
n-aş vrea să vă dau cifre şi
să vorbesc înainte, pentru
că acesta ar influenţa
preţurile”, a spus Constan-
tin în urma unei întâlniri cu
reprezentanţii fermierilor.
Potrivit datelor MADR,

anul trecut producţia de po-
rumb a fost de aproximativ
11,7 milioane de tone, ceea
ce înseamnă că o scădere a
acesteia cu 60% ar coborî
producţia cu 7 milioane de
tone, până la 4,7 milioane
de tone. Constantin spune
că producţia de grâu a fost
în acest an de 4,9 milioane
de tone, faţă de media ul-
timilor trei ani de 5,3 mil-
ioane de tone. „Estimările
arată că anul acesta, într-
adevăr, vor fi pierderi im-
portante la porumb şi
floarea soarelui”, a adăugat
el.

Producţia de porumb 
a scăzut cu 60%

Cîţiva muncitori care lu-
crau, luni dimineața, la
construcţia unui drum în
localitatea Timişul de Jos
au găsit, în timpul
săpăturilor, cîteva grenade
datînd din primul război
mondial. O echipă de
pirotehnişti de la Inspec-
toratul pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Braşov a
ajuns la locul indicat, iar în
urma săpăturilor au fost
descoperite 157 de
grenade ofensive şi trei
mine antipersonal, în zona
Dîmbul Morii. „Iniţial au
fost găsite două-trei
grenade din primul război

mondial de către nişte
muncitori care lucrau
acolo la un drum. Au fost
găsite apoi mai multe,
circa 160, şi se pare că vor
mai fi găsite şi altele“, a
spus Ciprian Sfreja,
purtător de cuvînt al ISU
Braşov. Zona a fost com-
plet izolată de către pom-
pieri, deoarec exsită
pericolul unor explozii în
cazul în care sunt
declanşate grenadele neex-
plodate. Muniţia va fi
ridicată şi depozitată în
condiţii de siguranţă, ur-
mînd a fi distruse de pom-
pieri.

Şantier minat 
la Dâmbu Morii

Consilierii locali au apro-
bat, în şedinţa de luni, rectifi-
carea bugetului municipiului
Braşov, pe luna septembrie.
Şedinţa a fost amânată vineri,
întrucât pentru soluţionarea
finanţării bugetelor de salarii
şi pentru plata utilităţilor pen-
tru unităţile de învăţământ au
fost necesare o serie de
discuţii, astfel încât rectifi-
carea bugetară să fie una
echilibrată. „Pentru plata
salariilor profesorilor, ni se
asigurau banii din sumele de-
falcate din taxa pe valoare
adăugată, dar rectificarea
bugetară efectuată de Guvern
în august a fost pe minus. De
la anumite capitole ne-au fost
tăiate fonduri, iar pentru altele
nu ni s-au mai alocat deloc
bani, astfel că am căutat
soluţii pentru a preîntâmpina
unele situaţii neplăcute cum
ar fi neachitarea lefurilor
dascălilor sau neplata
utilităţilor pentru şcoli. Prac-
tic, am permutat unele sume
de la anumite capitole”, a pre-
cizat primarul George Scrip-
caru. 

Pentru echilibrarea bugetu-
lui local, fondul al Consiliului
Local a fost diminuat cu suma
de 2.439.000 de lei. Astfel,
bugetul rectificat a fost stabilit
la suma de 578.377.000 lei, la
partea de venituri şi
628.220.000, la partea de
cheltuieli. 

Cum cea mai mare
problemă a fost la Capitolul
Învăţământ, unde cheltuielile
pentru plata personalului au
fost estimate la suma de 84,6
milioane de lei, aleşii locali au
făcut o redistribuire a fon-
durilor pe unităţile de
învăţământ în funcţie de
numărul de elevi înscrişi în
noul an şcolar, ţinând cont că
unele şcoli au avut un număr
mai mic de elevi, astfel că
dascălii riscau să rămână fără
bani.

Bani pentru RAT
Totodată, fiindcă de la 1 oc-

tombrie, elevii braşoveni
primesc gratuitate pe trans-
portul în comun, edilii au su-
plimentat şi subvenţia
acordată Regiei Autonome de
Transport (RAT) Braşov cu

3,5 milioane de lei pentru
acoperirea diferenţelor de preţ
şi tarif. Totodată, pentru con-
tractul de împrumut de 15
milioane de euro, încheiat cu
Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare,
pentru achiziţia a peste 100 de
autobuze noi, pentru prima
tranşă de rambursare din luna
octombrie 2012 a fost
necesară suplimentarea cu
suma de 200.000 de lei, ca ur-
mare a creşterii cursului de
schimb valutar. Banii au fost
luaţi din cei alocaţi iniţial pen-
tru confecţionarea,
întreţinerea şi repararea ele-
mentelor de siguranţa
circulaţiei. 

Sporuri 
pentru bugetari

De asemenea, odată cu

înapoierea a 8% din sporurile
tăiate bugetarilor, a fost
nevoie de o suplimentare a
bugetelor instituţiilor aflate în
subordinea Primăriei Braşov,
cu 5,16 milioane de lei. Fon-
durile distribuite în urma
acestei rectificări au fost însă,
doar de 1,9 milioane de lei,
restul de peste 3,2 milioane
urmând să se distribuie tu-
turor instituţiilor şi serviciilor,
după ce vor veni banii de la
Guvern pentru salariile profe-
sorilor pe lunile noiembrie şi
decembrie, dar şi din
diferenţa ce urmează a fi
încasată din veniturile proprii
pentru Direcţia Fiscală
Braşov. 

Plafonul total de salarii
aprobat în anul 2012 pentru
municipiul Braşov este de
126 de milioane de lei.

Bugetul Braşovului, împărţit 
pe muchie de cuţit



Eurocopter a lansat,
săptămâna trecută, primul
elicopter Puma Mk2 mod-
ernizat la fabrica din Româ-
nia, acesta fiind primul
dintr-o serie de 20 de aparate
care aparţin Ministerului
Apărării Regatului Unit şi
care vor fi modernizate la
Ghimbav. „Sunt foarte mîn-
dru că în România pot fi
modernizatre elicoptere de
acest tip care reprezintă un
vîrf mondial de tehnologie.
Mă bucur şi îi felicit pe toţi
cei care lucrează aici, la
Ghimbav. Prin munca lor şi
prin rezultatele muncii lor, pe
care le-am testat şi eu per-
sonal, suntem în primul
eşalon al tehnicii mondiale“,
a spus Victor Ponta după ce

a fost invitat să facă un zbor
cu noul elicopter, citat de
MonitorulExpres.

Proiect de 300 
milioane euro

Contractul de colaborare cu
Ministerul Apărării din Marea
Britanie, în valoare de aprox-

imativ 300 de milioane de
euro, prevede modernizarea,
pînă la sfîrşitul anului 2014, a
24 de elicoptere Puma, 20
dintre acestea urmînd să fie
modernizate la Eurocopter
România Ghimbav.

În cei 10 ani de activitate,
Eurocopter România a de-
venit lider mondial în

furnizarea de servicii de
mentenanţă, revizii şi reparaţii
capitale pentru elicoptere.
Prin dotările suplimentare
majore la nivel de securitate şi
de performanţă operaţională
acestea vor fi aduse la versi-
unea Puma Mk2. Modern-
izarea elicopterelor include:
dotarea cu motoare Makila
1A1 “torboshaft“, adăugarea
de carlingi de tip “glass cock-
pit“ ce încorporează sisteme
de avionică de ultimă oră şi
un sistem de ultimă generaţie
de control al zborului. De
asemenea, vor mai fi
adăugate un sistem securizat
de comunicaţii, noi sisteme de
protecţie antirachetă şi de
protecţie balistică pentru
pasageri şi pentru echipaj.

Elicopterele Ministerului Apărării Regatului 
Unit, modernizate de Eurocopter Ghimbav

Din cauza unor lucrări de re-
abilitare neterminate la unul
dintre corpurle Maternităţii, fe-
meile care vin să nască aicisunt
nevoite săfacă naveta între
etaje pentru a-şi putea face
igiena personală. Lucrările de
renovare a unui corp întreg de
clădire au fost abandonate încă
din septembrie 2011, din cauză
că fondurile alocate de Minis-
terul Sănătăţii a fost blocate,
scrie www.bzb.ro. În zadar a
cerut conducerea spitalului
remedierea situaţiei, că nimic
nu s-a schimbat.

Un corp de clădire a fost

dezafectat şi a fost restrânsă ac-
tivitatea Secţiei de Obstetrică
Ginecologie III, care se ocupa
de gravidele la termen şi lăuze.
Cea mai mare problemă a celor
40 – 45 de paciente care sunt
grupate în saloane de câte 4, 6
şi chiar 8 paturi este grupul
sanitar. „Un singur grup sanitar
la toată secţia de lăuzie şi
folosim grupul sanitar de la
etajul trei prin programare, pe
saloane şi pe ore. Vă daţi
seama cât este de greu”, a sub-
liniat doctor Valeria Badea, şef
Secţie Obstetrică Ginecologie
III, purtător de cuvânt la Ma-

ternitatea Braşov, citată de
bzb.ro.

Maternitatea din Braşov,
alături de alte maternităţi din
ţară, a intrat în 2010 într-un
program de renovare derulat de
Ministerul Sănătăţii, cu fonduri
de la Banca Mondială. În 2011
au început lucrările, s-au pus
chiar şi geamuri termopan, însă
din luna septembrie a aceluiaşi
an s-a oprit totul. Repre-
zentanţii unităţii fac apel la
minister pentru deblocarea
situaţiei. „Conducerea a făcut
solicitări la nivelul ministeru-
lui. Ce am înţeles, că studiul

iniţial nu a fost complet privind
rezistenţa clădirii şi alţi factori,
ar trebui refăcut şi, bineînţeles,
cred că cresc costurile cu 80%,
ceea ce a îngreunat teribil tre-
aba şi nouă ne-a făcut treaba şi
mai grea. Şi nu avem nicio
promisiune până la ora asta că
se va rezolva ceva”, a subliniat
medicul. La Maternitatea din
Braşov vin paciente din tot
judeţul Braşov, dar şi din
judeţele învecinate. În ciuda
faptului ca s-au deschis multe
clinici private în oraş, tot Ma-
ternitatea asigură toate
urgenţele medicale.

Lăuzele trebuie să se programeze pentru…un duş!

Ciocolaterie în centrul
istoric al Braşovului

Investitia de la Brasov
se ridica la aproximativ
35.000 de euro. Leonidas
este numarul 1 în lume la
vânzări de ciocolată
belgiană, cu peste 100 de
tipuri de praline comer-
cializate în peste 1400 de
magazine din toată lumea.

Magazinul de la Braşov
este cea de-a patra cioco-
laterie din reţeaua
dezvoltată de omul de
afaceri Ion Codreanu în
România, începând cu
anul 2009.

Dintre cele peste 100 de
sortimente de praline com-
ercializate de brandul bel-
gian, printre preferatele
românilor se numără Gi-
anduja – pralina pură din
gama cu cremă pralinată,
Europe – ciocolată, cremă
ganache şi rom din gama
ganache, Manon Café
Blanc – ciocolată albă
pralinata cu cremă de unt

mocha şi alună intreagă
din gama cremă de unt.

Pralinele Leonidas sunt
realizate după metodele
tradiţionale, folosind cele
mai bune ingrediente:
100% unt de cacao pur
pentru înveliş, ingrediente
naturale şi proaspete, pre-
cum unt şi smântână, deli-
catese precum cireşe
Morello din Périgord,
migdale din Italia şi nuci
din Grenoble.

Ca la orice produs, şi
ambalajul face diferenţa.
Din acest punct de vedere,
Leonidas este singura cio-
colaterie din piaţă care
oferă peste 40 de
modalităţi de ambalare tip
cadou, de la cutii standard
şi până la cele ediţie
limitată.

Magazinul, deschis
vineri în Braşov, este sit-
uat pe strada Michael
Wiess nr. 14.
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Doi agenţi de poliţie rutieră de la Predeal au fost prinşi în flagrant, săptămâna trecută, în timp ce
luau mită de la un agent sub acoperire pentru a trece cu vederea mai multe infracţiuni la Legea
Circulaţiei. Cei doi poliţişti au fost prinşi luând mită în trei cazuri, când au pretins şi primit de la
denunţători suma totală de 650 de lei
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Fostul director al Băncii
Agricole Braşov, Nicolae
Pişcu, care a fost dat în
urmărire naţională din oc-
tombrie 2011, a fost prins de
poliţişti într-un restaurant din
Braşov. Din local, Pişcu a
ajuns direct într-o celulă a
Penitenciarului Codlea. El
are de executat o pedeapsă de
cinci ani de închisoare pentru
abuz în serviciu contra in-
tereselor publice în dosarul
privatizării Fabricii de Zahăr
Bod. Pişcu a fost „turnat“ la
poliţie de un cunoscut care l-
a văzut miercuri într-un
restaurant. La cîteva minute
de la sesizare, poliţiştii au
ajuns la locul indicat de
„sursă“ şi l-au condus pe fos-
tul director al Băncii Agri-
cole la puşcărie. „A fost
ridicat de poliţişti şi încar-
cerat direct la Penitenciarul
Codlea“, a confirmat
comisar-şef Liviu Naghi,
purtătorul de cuvînt al In-
spectoratului de Poliţie

Judeţean Braşov, ieri, într-o
conferinţă de presă. 

Tartagă, în continuare
de negăsit 

Alături de Pişcu, în dosarul
privatizării Fabricii de Zahăr
Bod, a fost condamnat şi fos-
tul director al acesteia, Dan
Tartagă. Curtea de Apel Alba

i-a condamnat pe Pişcu şi
Tartagă, pe 19 octombrie
2011, la 5 ani de închisoare
cu executare pentru fals în
declaraţii, uz de fals, insti-
gare la fals intelectual,
înşelăciune, folosirea cu rea-
credinţă a creditelor societăţii
şi încasare ilegală de divi-
dende. Tartagă a fost dat în
urmărire naţională şi

internaţională din luna febru-
arie 2012, însă pînă în
prezent nu a fost găsit. Anul
trecut, după pronunţarea
sentinţei, Tartagă a solicitat
amînarea executării pedepsei
pentru o perioadă de trei luni,
cerere care i-a fost acceptată
de Tribunalul Alba. Pe pe-
rioada amînării, Tartagă s-a
prezentat periodic la poliţie,

conform procedurii, însă
după expirarea amînării, pe
data de 14 februarie 2012, nu
a mai fost de găsit. El este
acum căutat atît pe teritoriul
României, cît şi în afara
graniţelor ţării. El a fost dat
şi în urmărire internaţională,
pentru că există indicii că ar
fi reuşit să părăsească ţara. 

După nouă ani 
Procesul în dosarul

privatizării Fabricii de Zahăr
Bod a început în 2002, iar
după 9 ani de procese, atît
fostul director al fabricii,
Dan Tartagă, cît şi fostul di-
rector al Băncii Agricole
Braşov, Nicoale Pişcu, au
fost condamnaţi la 5 ani de
închisoare cu executare, de
Curtea de Apel Alba. Tartagă
a fost condamnat pentru fals
în declaraţii, uz de fals, insti-
gare la fals intelectual,
înşelăciune, folosirea cu rea-
credinţă a creditelor societăţii
şi încasare ilegală de divi-

dende, iar Pişcu a fost con-
damnat, în acelaşi dosar,
pentru abuz în serviciu con-
tra intereselor publice.

Cei doi au solicitat rejude-
carea dosarului, iar pe data
de 16 februarie 2012, Tri-
bunalul Alba a suspendat
sentinţa care i-a condamnat
la cinci ani de închisoare şi a
trimis dosarul spre rejude-
care la Judecătoria Alba.
Judecătorii au suspendat şi
punerea în executare a
sentinţei de condamnare,
pînă la finalizarea revizuirii,
iar Tartagă şi Pişcu au fost
scoşi de sub urmărire
naţională pentru o scurtă
perioadă. Decizia nefiind
definitivă, la judecarea recur-
sului, Curtea de Apel Alba a
admis, în martie, doar cer-
erea de revizuire a dosarului,
însă nu şi pe cea de sus-
pendare a executării
pedepselor. Pînă în prezent
nu s-a dat nicio soluţie în
dosarul aflat în rejudecare.

Fostul director al Băncii Agricole Braşov, 
Nicolae Pişcu, a ajuns după gratii

u Fostul director de bancă este acuzat abuz în serviciu contra
intereselor publice în dosarul privatizării Fabricii de Zahăr Bod

Dan Tartagă (stânga) şi Nicolae Pişcu au fost condamnaţi 
definitiv de Curtea de Apel Alba



Deţinuţii politic   
cu dreptatea        
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USL încearcă să blocheze adoptarea de către Camera
Deputaţilor a Legii privind acordarea de despăgubiri
deţinuţilor politic sau a celor care au fost deportaţi în
perioada comunistă. 

u Ministerul de Finanţe încearcă blocarea unei legi privind acordarea de
despăgubiri deţinuţilor politic şi celor care au fost deportaţi, în perioada comunistă

Această lege prevede
despăgubiri de 350.000 de
euro pentru fiecare con-
damnat sau acordarea a 200
de euro pentru fiecare zi de
deportare sau de închisoare,
ca semn reparatoriu pentru
suferinţele provocate de
statul român între anii 1945-
1989. 

Din păcate, USL, prin
Ministerul Finanţelor şi
deputaţii săi, duce un
adevărat război de blocare a
acestor despăgubiri. Astfel,
deputaţii USL au încercat să
blocheze discuţiile în
Comisia juridică şi doar
intervenţia parlamentarilor
Alianței România Dreaptă a
făcut ca discuţiile asupra
acestei legi să fie doar amâ-
nate şi nu suspendate. „Doc-
umentul emis de Guvernul
Ponta privind Legea
221/2009 este un act crimi-
nal la adresa celor care au
suferit pentru ca noi să ne
bucurăm astăzi de libertate.
Cel mai ciudat aspect este
susținerea acestui punct de
vedere de către miniştrii
PNL. Eu sunt absolut sigur
că membrii şi simpatizanții
PNL nu sunt de acord cu
ceea ce spune Guvernul
Ponta în privința acestei legi
şi prin urmare fac apel să
facă demersuri asupra pro-
priilor parlamentari pentru
aprobarea amendamentelor
şi a legii. Noi, parlamentarii
care formăm Alianţa Româ-
nia Dreaptă, vom susţine
până la final această lege!”,
a explicat deputatul An-
dronache Gabriel.

Parlamentul a adoptat în
2009 Legea 221 prin care se
dispune anularea „ope legis”
a hotărârilor judecătoreşti şi
măsurilor administrative cu
caracter politic pronunţate
între anii 1945-1989 îm-
potriva oponenţilor antico-
munişti şi acordarea de
compensaţii materiale aces-
tor persoane.

20.000 
de cereri în justiţie

Legea 221/2009 a
prevăzut imprescribilitatea
constatării caracterului
politic al condamnării sau

măsurii administrative
suferite între anii 1945-1989
şi repunerea în drepturi a
persoanelor care au fost pri-
vate de drepturi prin
hotărârea judecătorească.
Totodată s-a dispus acor-
darea de despăgubiri pentru
prejudiciile morale şi mate-
riale suferite de persoanele
condamnate pentru infrac-
ţiuni cu caracter politic, cât
şi pentru cele care au suferit
măsuri administrative, asim-
ilate condamnărilor cu car-
acter politic. Aceste
despăgubiri urmau a fi solic-
itate în termen de trei ani
(2009-2012) de la caz la caz,
pe cale judecătorească,
potrivit practicii judiciare
curente, ţinându-se seama şi
de beneficiile cu caracter so-
cial primite de solicitanţi
după anul 1990, până în
prezent fiind promovate în
justiţie peste 20.000 de
asemenea cauze. 

Decizii aberante 
ale judecătorilor

Legea respinsă de USL ar
fi rezolvat problema celor
20.000 de deţinuţi politici şi

deportaţi care se judecă cu
statul român. Prevederile
acestei legi simplifică activ-
itatea judecătorilor. Aceştia
trebuie doar să constate cal-
itatea de deţinut politic sau
deportat şi apoi să
stabilească despăgubirile,
suma fixă sau suma rezultată
din zilele de închisoare. 

Astăzi, în cele 20.000 de
procese, judecătorii oferă
despăgubiri după cum cred
de cuviinţă, ajungându-se
pentru situaţii similare la de-
cizii diferite.

„Să se fi uitat că noi am
fost aceia care prin ati-
tudinea noastră fermă, am
salvat demnitatea acestui
neam atât de încercat? Să se
fi uitat că în urmă cu 50-60
de ani, Statul Român ne-a
trimis la moarte luându-ne
pentru totdeauna: libertatea,
sănătatea, tinereţea şi nu de
puţine ori chiar viaţa?

Să se fi uitat că ne-a con-
fiscat averile? Să se fi uitat
că bătuţi, flămânzi şi
înlănţuiţi am prestat munci
silnice la Canalul Dunărea –
Marea Neagră, la minele de
plumb de la Nistru, Cavnic
şi Baia Sprie, la diguri de

pământ în Balta Brăilei, la
canale de irigaţii, la recoltat
stuf în Delta Dunării şi al-
tele?

Să se fi uitat că am fost
marginalizaţi şi urmăriţi de
Securitate toată viaţa până în
decembrie 1989? Desigur că
da! Altfel nu s-ar explica to-
talul dispreţ pe care îl
manifestă reprezentanţii
Statului Român faţă de
noi!“, şi-a exprimat in-
dignarea Octav Bjoza,
preşedintele Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici din
România. 

Motivarea Curţii 
Constitutionale

Curtea Constituţională şi-
a motivat decizia prin care a
declarat neconstituţională o
prevedere a Legii 221/2009
arătând că reglementarea
este lipsită de claritate şi
previzibilitate, ceea ce a
condus la o aplicare inco-
erentă.

Prevederile declarate ne-
constituţionale arată că
„orice persoană care a
suferit condamnări cu car-
acter politic în perioada 6

martie 1945 - 22 decembrie
1989 sau care a făcut obiec-
tul unor măsuri administra-
tive cu caracter politic,
precum şi, după decesul
acestei persoane, soţul său
descendenţii acesteia până
la gradul al II-lea inclusiv
pot solicita instanţei de
judecată, în termen de 3 ani
de la data intrării în vigoare
a prezenţei legi, obligarea
statului la: a) acordarea
unor despăgubiri pentru
prejudiciul moral suferit
prin condamnare[...]".
Curtea arata, în motivarea
deciziei, că prin respectiva
prevedere de lege "se
diluează scopul pentru care
au fost introduse aceste
despăgubiri, întrucât nu se
poate considera că moşte-
nitorii de gradul II au
aceeaşi îndreptăţire la
despăgubiri pentru daune
morale suferite în perioada
comunistă de predecesorul
lor, ca şi acesta din urmă".
Pe de altă parte, judecătorii
Curţii susţin că textul de
lege criticat este prea vag şi
încalcă regulile referitoare
la precizia şi claritatea
normei juridice.  „Lipsa de

claritate şi previzibilitate a
dispoziţiilor referitoare la
acordarea despăgubirilor
din Legea 221/2009 a con-
dus la aplicarea incoerentă
a acestora, instanţele de
judecată acordând despăgu-
biri în valoare de până la
600.000 de euro, ceea ce
reprezintă o aplicare
excesivă şi nerezonabilă“,
arata CCR. Totodată, CCR
arată, în motivare, că
scopul acordării de despă-
gubiri pentru daunele mo-
rale suferite de persoanele
care au fost persectutate în
perioada comunistă nu este
atât repararea prejudiciului
suferit, prin repunerea per-
soanei persecutate într-o
situaţie similară cu cea
avută anterior, ci de a pro-
duce o satisfacţie de ordin
moral. „Aceste despăgubiri
sunt menite a produce
satisfacţia morală a re-
cunoaşterii faptelor nele-
gale, a încălcărilor
drepturilor omului, comise
în perioada comunistă, iar
nu a compensa în bani
suferinţa persoanelor perse-
cutate“, se menţionează în
document.

Muzeul „Memorialul durerii“ de la Sighetul Marmaţiei mai păstrează şi acum dovezile terorii din închisorile comuniste, 
dar şi fotografiile câtorva mii de deţinuţi politic  încarceraţi în  puşcăriile comuniste



Să se fi uitat că în urmă cu 50-60 de ani, Statul Român ne-a trimis la
moarte luându-ne pentru totdeauna: libertatea, sănătatea, tinereţea şi

nu de puţine ori chiar viaţa? (...)Desigur că da! Altfel nu s-ar explica totalul
dispreţ pe care îl manifestă reprezentanţii Statului Român faţă de noi!

Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici

  se sting 
  în mână
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Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), Octav Bjoza, a fost numit Ambasador
Naţional al „Anului european al îmbătrînirii active şi al solidarităţii între generaţii”, alături de fosta campioană
olimpică Iolanda Balaş, fostul tenismen Ion Ţiriac, cântăreaţa de muzică populară Sofia Vicoveanca şi actorul
Florin Piersic. Funcţia onorifică pe care a primit-o reprezintă pentru Octav Bjoza un semn de apreciere din
partea autorităţilor pentru lupta şi suferinţa foştilor deţinuţi politici din România. „Este o recunoaştere a faptului
că eu şi cei pe care îi reprezint constituim o instanţă morală şi chiar adevărate jaloane demne de urmat de
generaţia tânără de azi”, a  mărturisit preşedintele AFDPR.

u Ambasador al Anului european al îmbătrânirii active

Preşedintele  Asociaţiei Foştilor Deţnuţi Politic din România, Octav Bjoza, şi-a exprimat 
de foarte multe ori nemulţumirea faţă de modul în care sunt trataţi  foştii deţnuţi politic de către guvernanţi 

În anii petrecuţi în
puşcăriile comuniste, Octav
Bjoza a învăţat în cel mai
dur mod posibil ce
înseamnă mizeria morală,
suferinţa fizică, dar şi put-
erea celor care nu-şi
schimbă principiile nici în
faţa celor mai cumplite
chinuri. 

S-a născut în Iaşi, dar la
trei ani s-a mutat împreună
cu familia la Braşov. A ab-
solvit Colegiul „Andrei
Şaguna" şi a fost coleg de
bancă cu Nicolae Vlad - de-
venit ulterior şeful
organizaţiei „Garda Tinere-
tului Român".

Ziua arestării
Îşi aminteşte şi acum ziua

când a fost arestat. Era în
anul II la Facultatea
„Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi, la profilul Geografie -
Geologie. „Am fost arestat
miercuri, 25 iunie 1958, la
ora 17.00. Mă aflam la ul-

timul examen de Socialism
Ştiinţific, iar pe holul
facultăţii am sesizat că mă
urmăreau doi indivizi. După
examen, am plecat în
cămin. De aici am fost dus
în faţa Teatrului Naţional
din Iaşi şi urcat într-o dubă",
rememorează bărbatul.  

A fost anchetat de ofiţeri
la Iaşi şi apoi a ajuns la Se-
curitatea Braşov.  Pe 10 oc-
tombrie 1958, Tribunalul
Militar Braşov l-a con-
damnat la 15 de ani de
muncă silnică. „M-au
acuzat că făceam parte
dintr-o organizaţie sub-
versivă, care avea ca scop
răsturnarea violentă a
regimului democrat popu-
lar. Este adevărat, noi am
constituit organizaţia
«Garda Tineretului Ro-
mân», dar nu ştiam că nu
avem voie să facem asta". 

Deportat de 14 ori
Lista locurilor în care a

fost închis e lungă şi
dureroasă. S-a plimbat pe
la Securitatea din Iaşi,
Uranus şi Braşov, în în-
chisorile Codlea, Gherla,
Jilava, Văcăreşti şi Brăila
şi în lagărele de muncă de
la Stoieneşti, Periprava şi
Grinduş. Deportat în Deltă,
a muncit la recoltarea stu-
fului. „Din 550 de oameni
au murit atunci 35. Era
iarnă şi munceam de
dimineaţă până seara. Eram
îmbrăcaţi cu o cămaşă şi cu
zeghe, care era foarte
subţire", îşi aminteşte
bărbatul.

La sediul Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politic din
România,  Octav Bzoja a
amenajat un mini-muzeu
despre viaţa de zi cu zi din
închisorile comuniste . O
cureluşă de ceas, făcută de
un fost deţinut politic, un
pat supraetajat de detenţie,
tăbliţa unui fost sediu al
securităţii, o hartă cu peste

200 de locuri de detenţie
din România sau listele
nominale cu sutele de
deţinuţi arestaţi în acea
perioadă sunt piesele care
reconstituie atmosfera
apăsătoare din spatele
gratiilor. „Regimul de
teroare, bătăile şi foamea
ne-au transformat. Ne
dădeau să mâncăm zeamă
de varză sau murături
împuţite. Condiţiile de
igienă erau precare, la un
moment dat n-am făcut
baie timp de trei luni. Dacă
te îmbolnăveai, nu existau
medicamente cu care să te
tratezi. În detenţie, dor-
meam şi mai mult de trei
într-un pat. La Gherla, de
exemplu, erau 12 paturi în
cameră, iar noi eram 42 de
deţinuţi. Se dormea şi pe
jos, pe beton sau mozaic. A
fost cumplit“, îşi aminteşte
fostul deţinut doar o parte
dintre ororire trăite în acea
perioadă.

u Tinereţe petrecută dupa gratii

În perioada 1940-1941,
după ce mareşalul An-
tonescu a ordonat ca
tinerii legionari să fie
închişi, Nicolae
Purcărea a fost
printre cei 5000 de
tineri care mărşăluiau
în stradă şi care au
fost reţinuţi. El a fost în-
chis mai întâi la Braşov,
apoi trimis la Văcăreşti,
Piteşti şi Alba Iulia şi condamnat la
15 ani de detenţie pentru activitate legionară şi teror-
ism. În 1944, în urma unui decret prin care toţi elevii
erau graţiaţi, a fost eliberat şi înrolat în Regimentul 89
de infanterie de la Tărlungeni. În luna octombrie, a
fost arestat ca „primul duşman al poporului“, alături de
alţi mari negustori şi personalităţi marcante ale
Braşovului, unde a stat arestat, până în septembrie
1945.
Timp de trei ani, a reuşit să studieze la Academia
Comercială din Braşov, unde a fost membru al Uniunii
Naţionale a Studenţilor Români. După ce a susţinut o
cuvântare, în care a fost acuzat că a folosit elemente
anticomuniste, a început să fie căutat de securitate.
Pentru a se ascunde,  a dormit într-un cimitir pentru
câteva zile şi apoi s-a ascuns în Munţii Argeşului. Aici
a stat alături de alţi 20 de fugari până când securişti
au împuşcat 4 persoane iar pe ceilalţi i-au arestat.
Atunci, Nicolae Purcărea a fost condamnat la 7 ani de
închisoare şi judecat la Craiova  iar în vara anului
1950, a fost dus la Piteşti.
u Inclus în programul de reeducare, la Piteşti
La Piteşti a trecut printr-un program de reeducare
foarte dur. „Totul se făcea prin bătaie, chin, inimagin-
abile toruri, unde era adevăratul iad. Aici nu mai exis-
tau nici noapte, nici zi, nici om, ci o fiinţă care mai
păstra încă sentimente de conservare. Aici au reuşit
să ne robotizeze", își amintește fostul deţinut.
După şapte luni, a fost transferat la Canalul Şantierul
Poarta Albă, „canalul morţii". A trecut apoi pe la Jilava,
pe la Gherla, iar în 1956 a fost trimis în domiciliu stabil
la Lăteşti, în Bărăgan. În 1960, Purcărea a ajuns la
Aiud, de unde a fost eliberat în 1964.   

u Nicolae Purcărea a cunoscut toate
ororile închisorilor comuniste
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Au furat porci, viţei şi oi, iar
dacă au fost goniţi de oameni
nu au ezitat să îi atace şi pe ei.
De această dată, s-a întâmplat
în judeţele Covasna,
Dâmboviţa şi Argeş, după ce
ani în şir urşii au terorizat
Braşovul. 

Specialiştii spun că în Româ-
nia numărul urşilor a crescut
îngrijorător de mult în ultimii
ani. În pădurile din Carpaţi
trăiesc în jur de 6.000 de urşi,
cu 2.100 mai mulţi decât
populaţia optimă pentru ţara
noastră. Suprapopulate sunt
pădurile din judeţele Covasna,
Braşov şi Harghita, acolo unde,
de-a lungul timpului, s-au în-
registrat şi cele mai multe inci-
dente în care oamenii au fost
sfâşiaţi şi chiar omorâţi de
sălbăticiuni. 

Uciderea urşilor,
interzisă prin lege

Problema este că, de foarte
multe ori, urşii îşi fac apariţia pe
fondurile private de vânătoare,
iar legea euro-peană interzice
„orice formă de capturare sau
ucidere“ a urşilor. Ei nu pot fi
împuşcaţi decât în situaţii punc-
tuale, când provoacă pagube
considerabile sau ucid oameni.
Asfel, reprezentanţii fondurilor
de vânătoare trebuie să caute
alte soluţii pentru a evita ca urşii
să iasă din pădure. „Gestionarii
fondurilor de vânătoare trebuie
să asigure hrana suplimentară
în zonele de habitat natural, ast-
fel încât să împiedice de-
plasarea urşilor în zone cu
fructificaţie abundentă la pomi,
iar în zonele de livezi, care sunt
la liziera pădurii, se pot amplasa
garduri electrice“, explică
Ramon Jurj,  reprezentant
ICAS Braşov. Alte variante ar
fi instalarea de garduri electrice,
care însă sunt foarte costisi-
toare, sau mutarea urşilor în alte
judeţe sau chiar în alte ţări. 

Ajutor de la ONG-uri
După apariţia ultimelor ca-

zuri de atac, Ministrul Mediu-
lui, Rovana Plumb, a anunţat că
se va întâlni cu organizaţiile
nonguvernamentale şi cu
specialişti din mediul universi-

tar pentru găsirea unei strategii
pentru protejarea urşilor, astfel
încât nici oamenii să nu fie puşi
în pericol, dar nici animalele să
nu fie omorâte. Reprezen-tanţii
Asociaţiei „Milioane de Pri-
eteni“ din Braşov şi-au şi oferit
sprijinul pentru a muta fiarele
rănite în rezervaţia de urşi
„Libearty“ de la Zărneşti, unde
vor beneficia de tratament
medical şi apoi de îngrijire pe
tot parcursul vieţii. Iniţiativa a
venit după incidentul din 19
septembrie din judeţul
Dâmboviţa, când un braconier
a fost ucis de ursul pe care l-a
prins într-o capcană. Fiara a
reuşit să scape, după ce a rănit
un alt braconier, iar autorităţile
locale nu au reuşit nici până
acum să îi dea de urmă şi să
vadă dacă ursul este sau nu tur-
bat. 

Preşedinta Asociaţiei „Mil-
ioane de prieteni“, Cristina
Lapis, s-a declarat revoltată de
decizia autorităţilor dâmbo-
viţene de a ucide ursul şi a pro-
pus ca animalul să fie capturat

şi adus apoi în rezervaţia
Libearty de la Zărneşti. „Pe
baza infor-maţiilor preluate
din mass-media, reise că ursul
«vinovat» de moartea tragică a
unui om este, de fapt, o
«victimă» a braconajului şi a
reacţionat instinctiv pentru a-
şi salva viaţa. Nu putem
arunca vina pe un animal
sălbatic pentru acţiunile
inconştiente şi ilegale ale unor
cetăţeni! Acest urs, după chin-
urile îndurate, merită să
trăiască, şi Asociaţia «Mil-
ioane de prieteni» se oferă să-
l primească în Sanctuarul
Libearty Zărneşti, singura
rezervaţie de urs brun din
România şi cea mai mare din
Europa. Aceasta este singura
soluţie pentru ca ursul să
rămână în viaţă. Ne asumam
toate cheltuielile implicate în
preluarea lui după capturare,
tratamentul medical şi cazarea
până la sfârşitul vieţii“, a de-
clarat preşedinta Asociaţiei
„Milioane de prieteni“,
Cristina Lapis.

De-a lungul timpului, Cristina Lapis a reuşit să salveze zeci de urşi ţinuţi în menajerii improvizate 
pe lângă restaurante sau chiar în gospodăriile unor „iubitori“ de animale
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„Este oare drept ca un urs torturat şi rănit din lăcomia unor braconieri să primească, pe deasupra, un glonţ?
Oricum privarea de libertate pe viaţă  a unui animal sălbatic este o pedeapsă  destul de mare pentru un
caz de « legitimă apărare ». Ne punem speranţa că autorităţile abilitate vor preschimba decizia de împuşcare
cu cea de transferare la rezervaţia din Zărneşti“.                       Cristina Lapis, Asociaţia Milioane de Prieteni

Cel mai sângeros atac al urşilor de la Braşov a avut loc în 2007, când un urs a ucis două
persoane şi a rănit alte 11 în cartierul Astra. În mai 2008, mai multe familii care locuiesc
într-un imobil de pe strada Castelului au trăit clipe de coşmar după ce o ursoaică, însoţită
de puiul ei, le-a intrat în casă. Fiara a ajuns până în mansarda imobilului unde locatarii au
reuşit să o blocheze până când a fost tranchilizat de vânători. Câteva luni mai târziu, în
august 2008, cadavrul unui bărbat de 20 de ani a fost găsit sfâşiat de urs pe aleea sub
Tâmpa. Atacul se produsese pe timpul nopţii, iar tânărul a fost atacat în timp de dormea
pe o bancă. Vânătorii au reuşit să împuşte animalul. În mai 2010, doi turişti au dat nas în
nas cu o ursoică pe Tâmpa, în zona restaurantului Panoramic. Tinerii au cerut ajutor şi au
fost coborâţi de pe munte, după trei ore, cu ajutorul jandarmilor montani. Atacuri ale urşilor
au mai avut loc şi la Zărneşti şi Vulcan, unde sălbăticiunile au dat iama în gospodăriile
oamenilor şi la câteva stâne aflate în zone mai izolate. Mai multe persoane au fost rănite
şi zeci de animale au fost sfăşiate de urşii flămânzi. 

Invazia urşilor bruni
u Seceta din acest an nu a iertat pe nimeni. Flâmânzi şi furioşi din cauză că nu mai găsesc hrană în
păduri, urşii au început să coboare în localităţile populate şi să dea iama în gospodăriile oamenilor 

uAtacuri sângeroare ale urşilor la Braşov

În ultimii ani, primarii din judeţul Covasna au făcut mai multe demersuri către instituţiile
abilitate din cauza animalelor sălbatice care coboară din păduri şi distrug culturile, păşunile,
terenurile agricole, şi au solicitat urgentarea rezolvării problemei. Primarii susţin că valoarea
pagubelor produse de către animalele sălbatice, în special mistreţi, se ridică în fiecare an
la sute de mii de lei și au cerut despăgubiri. Doar anul acesta, în comuna Băţani au fost
înregistrate aproximativ 30 de atacuri ale urşilor, care au omorât zeci de vaci şi oi.  Şi în
alte zone ale judeţului Covasna sunt probleme din cauza urşilor, care în ultimii ani au
atacat animale, dar şi oameni. Astfel, localnicii din Bodoc sunt disperaţi întrucât un urs
coboară în localitate în mod repetat, omorând mai multe animale în acest an. Primarul de
aici, Fodor Istvan, este îngrijorat de faptul că ursul vine până în centrul comunei. „Coboară
din pădure aproape în fiecare noapte, intră inclusiv în centrul comunei, ceea ce nu-i un
semnal bun", a spus Fodor. Doar în acest an ursul a omorât o vacă, un cal şi mai multe
oi, dar a atacat şi un localnic, care a scăpat nevătămat, însă calul său a fost rănit grav.

Asociaţia „Milioane de prieteni“, împreună cu hypermar-ket-ul „Real“, au lansat un concurs
cu premii al cărui scop este strângerea de fonduri pentru Sanctuarul de Urşi „Libearty“ de
la Zărneşti. Participanţii sunt invitaţi să salveze un urs, cei mai generoşi dintre ei urmând
a fi recompensaţi cu premii. În interiorul hypermarket-ului a fost amplasată o urnă petnru
donaţii, urnă care este, de fapt, un stup de albine. Deasupra stupului stă cocoţat Martinică,
un imens urs de pluş, care a fost prins la furat miere şi a fost legat cu lanţuri. Oricare dintre
participanţii la concurs va avea posibilitatea de a-l elibera pe Martinică, dar şi de a-l lua
acasă. Cel mai generos donator va primi cheia lanţurilor şi îl va salva pe Martinică. „Acest
gest este unul simbolic, reprezentînd lupta pe care o duce Asociaţia «Milioane de prieteni»
pentru a salva urşii captivi din România. În perioada 29-31 ale fiecărei luni, urna va fi golită,
la începutul fiecărei luni fiind desemnat câştigătorul campaniei noastre“, a declarat Liviu
Cioineag, managerul Sanctuarului de Urşi „Libearty“ Zărneşti. Campania are drept scop
strîngerea de fonduri pentru finanţarea acţiunilor de salvare a urşilor aflaţi în condiţii de
captivitate, în ferme private, restaurante, pensiuni, grădini zoologice, circuri etc. în România
existînd încă cel puţin 26 de astfel de cazuri. 

uSalvaţi-l pe Martinică!

uDe zece ori mai mulţi urşi în judeţul Covasna

Urşii gunoieri care au coborât ani de zile în cartierul Răcădău 
au fost „vedete“ în toată lumea



Petre Găitan a fost întot-
deauna atras de arta populară.
Din copilărie i-a plăcut să
cânte muzică populară, dar şi
să sculpteze, în special în
lemn. Toată viaţa le-a îmbinat
cu măiestrie şi nu poate să
spună care dintre cele două pa-
siuni i-a făcut mai mare
plăcere. 

Vrea să scoată 
un album de muzică
populară

Imediat după Revoluţie,
Petre Găitan a înfiinţat la În-
trorsura Buzăului, acolo unde
s-a născut în urmă cu 55 de
ani, ansamblul „Ciobănaşul”.
„S-a desfiinţat după câţiva ani,
pentru că nu au mai fost bani
şi nu am mai avut cum să
funcţionăm”, spune cu tristeţe
interpretul. Nici pentru a
scoate un CD nu a avut
niciodată suficienţi bani, însă
Petre Găitan speră ca anul
acesta să imprime un album cu
cântecele lui de suflet. „Spre
ruşinea mea, că am lucrat
atâţia ani, nu mi-am permis să
scot un CD. Tot ce am făcut,
am făcut pe cont propriu,  nu
sunt un tip aşa de băgăcios”,
spune Petre Găitan.

În ultimii ani şi-a dedicat
aproape tot timpul sculpturii în
lemn. Are lucrări făcute dintr-

o singură bucată de material şi
lucrează în special în lemn de
esenţă tare: nuc, paltin, stejaj
sau frasin. „Mă inspir din
balade, din basme, din teme is-
torice, din teme religioase. Îmi
imaginez cum o să arate lu-
crarea, îmi fac o schiţă mică şi
apoi mă apuc de lucru. Lu-
crarea trebuie să aibă expresie,
mişcare, să nu fie

disproporţionată. Multe dintre
lucrări sunt dintr-o singură
bucată de lemn şi sunt mai
multe figuri pe un postament.
La o astfel de lucrare lucrez
mai mult timp, poate chiar şi
două luni de zile”, explică
sculptorul.

Nu îşi vinde creaţiile
Majoritatea lucrărilor sale

reprezintă scene de război,
de vânătoare sau activităţi
din viaţa de zi cu zi, in-
spirându-se din basmele şi
obiceiurile populare, dar şi
din temele biblice. „Asta
este movila lui Burcel, când,
în încleştarea din luptă,
Ştefan cel Mare şi-a pierdut
calul, iar Burcel i-a dat calul
lui. Aici e Dragoş Vodă cu

zimburul, iar oamenii ăştia
vin de la munca câmpului.
Se vede pe ei expresia de
oboseală. El e cu coasa, ea e
cu sapa pe spate, smocul asta
de păr e dat de vânt în spate.
Mai au şi o capră, pe care să
o mulgă când ajung acasă”,
descrie Găitan câteva dintre
lucrările pe care ni le
prezintă cu mândrie. 

Artistul spune că nu îl lasă
inima să vândă nicio lucrare.
„Dacă cineva vrea, mă
contactează şi îi fac ce îmi
cere, dar de vândut, nu le
vând. Am lucrări în toată Eu-
ropa, în America şi chiar şi
în Japonia, în colecţii partic-
ulare ale unor iubitori de
artă”, se mândreşte Petre
Găitan.

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL 7

Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON l Bazin de relaxare

l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza

l Bio-saună
l Saună umedă

l Grota de relaxare
l Hidromasaj

l Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Duşuri rustice
l Teren de volei pe nisip

l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor 
Piscine pentru copii

l Tobogane
l Loc de joacă

l Organizare zi de naştere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Str. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22 
Marţi - Duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70

Imbină sculptura cu muzica populară
uPetre Găitan şi-a transformat casa într-un mic muzeau, iar majoritatea lucrărilor
sale reprezintă scene de război, de vânătoare sau activităţi din viaţa de zi cu zi
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Nu trăim vremuri uşoare, iar în vremuri grele
apar oameni de nădejde

Mihai-Răzvan Ungureanu,
preşedinte Forţa Civică               

Oameni de   
u Forţa Civică porneşte la drum cu alt fel de politicieni

Sâmbătă s-a lansat al-
ternativa la USL. PDL,
PNŢCD şi Forţa Civică
s-au prezentat, oficial,
la Palatul Parlamentu-
lui, ca alianţă electorală
de centru-dreapta în
vederea câştigării ale -
gerilor parlamentare din
9 decembrie. 

Echipă strânsă
Liderul Forţei Civice,

Mihai Răzvan Ungureanu a
declarat că în vederea
competiţiei electorale ce se
apropie, orgoliile din cadrul
ARD trebuie lăsate deop-
arte, iar alianţa trebuie să
vorbească pe o singură
voce. În discursul pe care l-

a ţinut cu această ocazie,
Ungureanu a ţinut să pună
accent pe calitatea oame-
nilor care formează noul
partid, numindu-i „oameni
de nădejde”. „Istoria par-
tidului nostru nu începe într-
o zi de august ca să se
încheie într-o zi de decem-
brie. Acest partid trebuie să
trăiască atât cât trăieşte

democraţia în România. Şi
aşa va fi! Nu trăim vremuri
uşoare, iar în vremuri grele
apar oameni de nădejde.
Când soarele străluceşte şi
când curg râuri de lapte şi
miere, apar foarte mulţi.
Eu sunt convins că nimeni
din această sală nu face
parte din această categorie.
Suntem o echipă strânsă,

unită şi că un partid ca al
nostru nu-şi trage seva din
afaceri cu statul sau baroni
locali necinstiţi, ci din
contribuţia noastră. Noi
suntem curaţi, suntem un
model pentru viitor!”.

Altă clasă politică
Noul model de politician,

propus de Forţa Civică, se

regăseşte şi printre liderii lo-
cali ai noii formaţiuni. Mulţi
dintre ei n-au mai făcut
nicio dată politic, iar cei care
au mai activat în vreun par-
tid, sunt oameni cu cariere
profesionale deosebite. Toţi
vor un singur lucru: să
schimbe România. Şi primul
pas ar fi schimbarea actualei
clase politice.

Florin Andrei este man-
agerul unei societăţi de
construcţii. Biografia este
însă una excepţională. Elev şi
student emerit, inventator,
cercetător, bursier în stră -
inătate, absolvent de ASE la
35 de ani şi, la 22 de ani de la
Revoluţie, vicepreşedintele
partidului „Forţa Civică”.

Elev şi student 
de nota 10

S-a născut în Braşov, în
1960. A urmat cursurile pri-
mare şi gimnaziale la Şcoala
5, apoi liceul la „Dr. Ioan
Meşotă”. A făcut parte dintr-o
promoţie în care 100% din
absolvenţi au intrat în
învăţământul superior „din
prima”, într-o vreme în care
examenele de admitere la
facultăţi erau foarte drastice. A
absolvit Facultatea de
Electrotehnică din Braşov cu
9,50 şi a fost repartizat într-
unul dintre cele mai apreciate
instituţii de cercetare, IN-
CREST. La Institutul Naţional
de Creaţie Ştiinţifică şi
Tehnică erau angajaţi doar cei
mai buni absolvenţi de facul-
tate. Ca inginer în domeniul
cercetării aeronautice, avea
20% spor de salariu şi condiţii
foarte bune de lucru, într-o
clădire luxoasă de lângă Aero-
portul Băneasa. „La institute
lucrau multe persoane impor-
tante, Jean Maurer, fiul fostu-
lui prim ministru Gheorghe
Maurer, Valentin Păcuraru,
ginerele lui Emil Bobu şi chiar
Zoe Ceauşescu, care era şefa
Secţiei de Matematică”,
rememorează Florin Andrei.

Brevet de inventator
În 1990, anul în care, în

urma unui examen, a obţinut
titlul de cercetător ştiinţific,
instituţia s-a reorganizat, pri-
mind numele de Institutul de
Aviaţie, la vremea aceea sin-
gura unitate de cercetare-
proiectare din domeniu, în
România. A făcut parte din

colectivul de cercetare a ma-
terialelor pentru aviaţie. În
1991 a devenit bursier în
cadrul Programului Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare,
petrecând o lună în India, la
Institutul Naţional de Fizică
din New Delhi. Reîntors în
ţară, cu ajutorul profesorului
Rajendar Bahl, directorul ad-
junct al institutului Indian,
colectivul din care făcea parte
a pus la punct o instalaţie
revoluţionară pentru acea
vreme. A primit brevet de
invenţie de la Oficiul Naţional
de Invenţii şi Mărci pentru
prima instalaţie de laborator
pentru fibră de carbon. „Urma
să fie realizată o instalaţie
industrială la Săvineşti, dar
vremurile care au urmat au
schimbat totul”, explică
Florin Andrei. În 1992, guver-
nul de atunci, a decis că nu
mai este nevoie de cercetare
funadamentală şi a tăiat
finanţarea institutului. „Mi-
am dat seama că nu mai
aveam vreun viitor acolo.
Zeci de cercetători, unii cu o
experienţă de 30-40 de ani în
domeniu, au fost nevoiţi să
plece. Foarte multe minţi lu-
minate din România au ajuns
în alte ţări”, povesteşte cu re-
gret fostul cercetător.

A doua diplomă
universitară

Având referinţe excep-

ţionale, s-a angajat la Cen-
trala de Construcţii Căi Fer-
ate, unde urma să coordoneze
activitatea în domeniul elec-
tric şi energetic la nivel de
centrală şi sucursale.  În vre-
mea respectivă, CCCF avea
40 de mii de angajaţi şi o
mulţime de lucrări în ţară şi
în străinătate. Centrala
respectivă construise, în vre-
mea comuniştilor, Casa Re-
publicii, Metroul şi
amenajase cursul Dâmbovi-
ţei. În 1995 i s-a născut sin-
gurul copil, o fată. Foarte
ambiţios, nu s-a mulţumit cu
o singură diplomă de
învăţământ superior şi a
urmat la Fără Frecvenţă Aca-
demia de Studii Economice.
„Era aproape imposibil,
deplasări pe tot felul de
şantiere, copil mic şi studii.
Învăţam noaptea, în timp ce-
mi legănam bebeluşul care
plângea. Dar m-am descur-
cat”, povesteşte Florin An-
drei. A luat diploma de
„Management bancar” cu o
medie foarte bună. Între timp,
a mai susţinut chiar şi un ex-
amen de limbă la Institutul
Francez din Bucureşti. „Tot
timpul am încercat să mă
autodepăşesc”, spune
braşoveanul. 

Impresionat de
locurile sfinte

Activitatea lui la CCCF

presupunea numeroase
deplasări. Îşi aminteşte cum,
în 1997, a recepţionat lucrările
la un cartier rezidenţial din
Tanger, Maroc. „Era o locaţie
superbă, lângă Gibraltar, între
Marea Mediterană şi Oceanul
Atlantic. Statul român nu
putea aduce utilajele înapoi în
�ară din cauza costurilor ex-
orbitante, aşa că a trebuit să
negociez acolo vânzarea lor
cât mai profitabilă”, spune
Florin Andrei. Cunoaşterea
limbii franceze i-a fost de
mare ajutor. În 2000, a făcut
parte din staful de negocieri al
părţii române cu o firmă
israeliană pentru deschiderea
în join venture a unei cariere
de granit la Niculiţel. Deşi
firma se afla în Tel Aviv, i s-a
părut un adevărat miracol că,
fix la 2000 de ani de la
moartea lui Iisus a ajuns în
preajma locurilor sfinte. Ca un
creştin practicant, foarte cred-
incios, a făcut o vizită la
Ierusalim. Tot ce a văzut
atunci l-a impresionat pentru
totdeauna. Câţiva ani mai
târziu, soarta avea însă să-l
încerce foarte mult. Foarte
întinsă în teritoriu, societatea
na�ională de construcţii înce-
pea să aibă probleme. Direc-
torul general i-a propus să
preia manageriatul agenţiei
din Braşov. A acceptat, cu
greutate, iniţial doar pentru 3
luni, până ar fi redresat activi-
tatea. Braşovul era oraşul său
natal, unde îi locuiau părinţii.
Însă detaşarea s-a prelungit,
mai întâi la un an, apoi la
doi… 

Alături de 
echipa de la Braşov

Din cauza distanţei care îl
despărţea de familie s-a ajuns
la divorţ. A fost un moment
foarte dureros peste care a
trecut cu mare greutate. Şi-a
găsit, ca întotdeauna, refugiu
în muncă. A devenit un direc-
tor foarte iubit de angajaţi şi
a reuşit să construiască o

echipă foarte unită. În 2007,
CCCF intrase în insolvenţă,
iar procesul şi-a urmat cursul,
astfel încât, în 2010 s-a decis
închiderea agenţiei din
Braşov. Ar fi putut fi mutat de
Centrala de la Bucureşti al-
tundeva, dar a simţit că nu-i
mai poate lăsa pe oamenii
care i-au fost alături la locul
de muncă. Şi-a făcut propria
firmă de construcţii, unde l-
au urmat mai mulţi dintre
subalterni. „«Unde să
plecăm? De ce nu vă faceţi o
societate comercială? O să
aveţi cea mai bună echipă!»,
m-au încurajat oamenii”,
explică braşoveanul. Aşa a
pornit pe cont propriu. Şi a
avut mână bună. Cu cei opt
angajaţi pe care îi are a făcut
numeroase lucrări de care
este mândru. „Nu oricine se
pricepe la poduri şi podeţe.
Noi suntem printre cei mai
buni specialişti în aşa ceva”.
Firma Conan Consult a real-
izat podul de la Şinca şi a
avut numeroase alte lucrări în
judeţele Braşov şi Covasna. 

Prima oară în politică
În cei 22 de ani care au tre-

cut de la revoluţie nu s-a im-
plicat în niciun fel în politică.
Atunci, în urmă cu mai bine
de două decenii, în timp ce
teroriştii trăgeau asupra aero-
portului, şi-a apărat locul de
muncă cu arma în mână. Nu i-

a trecut însă niciodată prin
minte să ceară brevet de
revoluţionar. A văzut multe lu-
cruri care nu i-au plăcut, dar a
ales să se refugieze în munca
lui. În urmă cu câteva
săptămâni a decis că nu mai
poate aşa. „Dacă nu mă im-
plic, nu am dreptul să mă
lamentez. Partidele de până
acum s-au compromis total.
România a ajuns un teren pâr-
jolit de interese personale. Eu
nu mai am nimic, nici de
câştigat, nici de pierdut. Vreau
însă să schimb lucrurile”, îşi
explică crezul politic Florin
Andrei. A ajuns în politică,
atras de trei oameni. Un fost
coleg de Facultate, Cornel
Ungureanu, şeful serviciului
de investiţii din Electrica,
omul de afaceri Dumitru
Puchianu, care i s-a părut de o
corectitudine ieşită din comun
şi Mihai Răzvan Ungureanu,
singurul politician naţional cu
care nu i-ar fi niciodată ruşine.
„Simt că mă potrivesc cu oa-
menii ăştia şi putem face ceva
împreună”, declară braşo-
veanul. Este vicepreşedinte al
partidului Forţa Civică şi pro-
pus candidat pentru un colegiu
uninominal din judeţ la
alegerile generale. Este însă
convins că, datorită experi-
enţei manageriale pe care o
are, îşi poate aduce oricând un
mare aport de competenţă la o
guvernare care îi este pe plac.

„Dacă nu mă implic, n-am dreptul să mă lamentez”

Deşi, la prima vedere, pare o persoană foarte
serioasă, care zâmbeşte rar şi destul de sobru,
Florin Andrei are mult simţ al umorului. Asta l-a în-
dreptat spre o pasiune mai puţin întâlnită în ziua de
astăzi, dar în care are mulţi predecesori celebri: epi-
grama. Povesteşte că a avut chiar câteva succese
mediatice cu epigramele pe care le-a compus. Mai
multe dintre creaţiile sale au fost citite la emisiunea
Mariei Almăşan de pe TVR, iar la Radio Total, în
urmă cu mai mulţi ani, a câştigat un miel, fiindu-i
astfel premiat un catren despre Paşte. şi-l aminteşte
şi acum: „Aş face orice, chiar şi CA TRENUL,/ Să
am de Paşti un miel pe masă/ Dar ca să asigur tot
antrenul,/ Să nu uitaţi de tămâioasă.”

uEpigramist talentat

Florin Andrei, alătiri de MRU

u Florin Andrei, vicepreşedintele Forţei Civice, a intrat în politică după o carieră profesională excepţională
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nădejde
„Nu-mi este ruşine

de trecutul meu politic”
„Fac politică pe banii

mei, nu mă interesează
banii publici”u Cristian Stănescu, preşedintele organizaţiei municipale

a Forţei Civice, crede că experienţa sa va conta foarte mult
u Omul de afaceri Vasile Sporea, membru în Biroul

Judeţean al Forţei Civice, nu a mai făcut politică până acum
Cristian Stănescu are o firmă

care se ocupă cu comerţul. Este
o persoană realizată, dar i-a
plăcut tot timpul să se implice
în treburile publice. A fost, timp
de un mandat, consilier local.
O perioadă s-a retras, dar
acum, cu experienţa pe care a
căpătat-o, vrea să pună umărul
la construirea unui nou partid,
care să nu mai aibă păcatele
celor care au umplut scena
politică până acum.

Şi-a deschis 
o firmă în 1992

S-a născut în Bucureşti,  dar
a ajuns cu familia în Braşov în
1979. A absolvit Şcoala Ge-
nerală 23 şi Liceul de
Informatică, în 1987. Timp de
câţiva ani a lucrat la fosta uzină
Tractorul, unde l-a prins şi
Revoluţia. Imediat după
căderea sistemului comunist, în
1992, şi-a deschis o firmă care
avea ca obiect de activitate
comerţul cu legume şi fructe.
Pasionat de ceea ce făcea, şi-a
dezvoltat afacerea an de an. A
ajuns să investească şi în
agricultură. În paralel şi-a con-
tinuat studiile. În 1999 a ab-
solvit Universitatea de Petrol şi
Gaze din Ploieşti, cu diplomă
în managementul Economic.
Tot în anii 90 a intrat şi în
politică. A devenit şeful orga-
nizaţiei de tineret a Partidului
Democrat. „Nu-mi este ruşine
de trecutul meu politic. Am fost
16 ani în PD-L şi nu o să as-
cund asta niciodată. Chiar dacă
acum muncesc să construiesc
o altă structură politică, crezul
meu este acelaşi”, spune Crist-
ian Stănescu. 

Consilier local timp 
de un mandat

În Partidul Democrat a ajuns
vicepreşedinte al Biroului Per-
manent Judeţean şi consilier
local timp de un mandat, 2004-
2008. În ultimii ani a preferat
să facă un pas înapoi şi să se
ocupe mai mult de familie şi de
firma sa. S-a apropiat din nou
de politică odată cu crearea
Iniţiativei Civice de Centru
Dreapta, conduse de Mihai
Răzvan Ungureanu. „Atunci
când MRU a devenit prim-
ministru am simţit că se va
schimba ceva. Nu a durat prea
mult, dar dacă lângă noi vor

veni mai mulţi oameni de val-
oare, vom putea schimba multe
lucruri în ţară”, este convins
Cristian Stănescu. Atunci când
s-a creat un comitet de
iniţiativă pentru organizarea
partidului Forţa Civică la
Braşov a fost printre primii
care i s-au alăturat.

Pasionat de munca sa
A muncit mult să-şi pună la

punct afacerea. Acum lucrează
mai ales cu reţelele
multinaţionale de supermarket-
uri. „Este greu să intri şi să
rezişti pe o astfel de piaţă.
Există firme care fac achiziţii
de legume şi fructe pentru
reţelele mari de magazine de
peste 30 de ani. Dar cu muncă
multă se poate orice”, spune
omul de afaceri. Are peste 30
de angajaţi şi este unic acţionar
la trei firme. Are patru tiruri cu
care aprovizionează mai multe
platforme care fac, ulterior,
distribuţie în teritoriu. Are şi
câteva centre de prelucrare
unde legumele şi fructele sunt
spălate, sortate şi ambalate. O
parte dintre produse sunt
achiziţionate de la producători
autohtoni sau din import, o
parte le produce împreună cu
partenerii săi din Mureş, în
zona Sighişoarei.

Iubeşte florile
Afacerea cu legume şi fructe

l-a făcut să fie pasionat de
agricultură. În gospodăria sa,
are mai mulţi pomi pe care îi
îngrijeşte de unul singur. Şi-a
făcut chiar un mic solar de
legume. Este foarte mândru şi
de florile din jurul casei pe care
le udă zi de zi şi le îngrijeşte cu
mult drag. Din când în când îşi
mai găseşte timp şi de o altă
pasiune: pescuitul. În zilele
libere sau în concedii îşi pe-
trece ore în şir pe lacurile de
lângă Braşov, sau în Delta
Dunării, aşteptând „să tragă”

un peşte. Nu a avut
performanţe prea mari, cel mai
mare peşte pe care l-a prins
cântărind puţin sub 9 kilo-
grame. Pescuitul, însă, îl
linişteşte foarte mult. Este
căsătorit şi are un băiat de 11
ani. 

Vrea să ajute cu
experienţa pe care o are

Cât timp a fost consilier local
a reuşit să nu fie implicat în
niciun scandal, iar iniţiativele
sale au fost tot timpul serioase.
A preferat să nu-şi facă prea
multă publicitate, motiv pentru
care nu are tot atâta notorietate
cât au alţi politicieni locali, a
căror activitate nu a fost altceva
decât un şir neîntrerupt de dis-
pute fără sens. Acum a făcut,
totuşi un pas în faţă. Este şeful
organizaţiei municipale a
Forţei Civice pentru că este
convins că experienţa pe care o
are în politică va ajuta partidul.
„Oameni entuziaşti, dar fără
experienţă, care s-au alăturat
partidului nostru, se împiedică
de fel de fel de capcane întinse
de adversari politici mult mai
versaţi. Eu am învăţat destul de
multe în cei 16 ani cât am stat
în Partidul Democrat şi cred că
experienţa mea va conta foarte
mult”, spune Cristian Stănescu.

Vorbeşte despre afacerea sa cu pasiune, chiar
dacă este de părere că multă lume nu are o părere
bună despre comercianţi. Spune că întotdeauna a
avut încredere în iniţiativa privată şi o susţine în po-
litica pe care o face. Faptul că este un întreprinzător
ar trebui să fie cel mai serios argument că nu este
demagog atunci când susţine ca politician mecan-
ismele economiei de piaţă. 

uCapitalist convins

Vasile Sporea este membru
în Biroul Judeţean al Forţei
Civice. Este foarte volubil, îşi
spune povestea fără prea multe
ocolişuri. Este al doilea interviu
pe care îl dă, după ce, în
copilărie, a mai apărut într-un
ziar după ce a câştigat un con-
curs de karting. Nu a mai făcut
niciodată politică. Acum a
venit alături de preşedintele
organizaţiei locale, Dumitru
Puchianu, pe care îl cunoaşte
de multă vreme şi în care are
multă încredere. „Dacă par-
tidul ăsta era făcut de alt lider
politic cunoscut de prin
Braşov, nici nu mă interesa. Nu
e suficient să declari  lucruri
frumoase, trebuie să fii şi de în-
credere”, spune Vasile Sporea.

Campion de karting
S-a născut la Întorsura

Buzăului în urmă cu 39 de nai.
Mama era educatoare, iar tatăl
lucra la Cooperaţia de Con-
sum, în „alimentaţia publică”,
cum se spunea pe atunci. În
copilărie a fost pasionat de
karting, pe care l-a practicat
între 6 şi 17 ani, la Clubul Pio-
nierilor din Întorsura Buzăului.
„Aproape toate competiţiile la
care am participat, le-am
câştigat. Am fost campion
judeţean de mai multe ori şi
naţional în ‘87, la Roman, şi în
‘89, la Arad. La 17 ani mi s-a
propus să fiu promovat la For-
mula II. Nu am mai continuat,
dar am rămas cu pasiunea
şofatului”, îşi aminteşte Vasile
Sporea.

În afaceri 
de la 20 de ani

Mai are doi fraţi care locui-
esc acum în Bucureşti. Fratele
lui a terminat Ştiinţele Eco-
nomice, iar sora lui, Dreptul.
„Mama şi-a dorit foarte mult să
fac şi eu o facultate. N-a fost să
fie. De la 20 de ani m-am apu-
cat de afaceri. De-a lungul tim-
pului, am avut între 5 şi 75 de
angajaţi, oameni cărora mă
străduiam lună de lună să le
dau salariile. Printre ei au fost
mulţi cu diplomă, de la in-
gineri, la jurişti şi economişti.
Eu, însă, nu am vrut să-mi
«cumpăr» o diplomă aşa cum

au făcut alţii, iar de învăţat nu
mi-a mai rămas timp. Oricum,
am învăţat mai mult de o fac-
ultate din experienţă”, spune
Vasile Sporea.

Realizări şi necazuri
Prima societate a făcut-o cu

un bun prieten, mai mare decât
el cu 10 ani. „În 93-94, firma
noastră se ocupa cu comerţul
de materiale de construcţie şi
electrocasnice. Am înfiinţat
primul depozit, apoi un maga-
zin, care a funcţionat până în
2000”, rememorează Vasile
Sporea. Cu timpul, a rămas
singurul acţionar şi şi-a schim-
bat profilul de activitate. Între
1998 şi 2002 firma sa s-a ocu-
pat de procesarea materialului
lemnos. În 2001, casa
părintească a ars din temelii.
Atunci a pierdut toate amintir-
ile pe care le păstrase din
copilărie. A trecut prin mo-
mente foarte grele şi după
2003, când firma a intrat în
insolvenţă, în 2005 s-a ajuns
chiar la faliment. „A fost foarte
greu, dar experienţa asta m-a
întărit. Am reuşit să trec peste
asta şi mi-am revenit pentru că
tot timpul m-am descurcat sin-
gur. Tot timpul, banii mei au
fost făcuţi de mine. De la prima
mea Carte de Muncă, am fost
angajat la firma mea”, spune
omul de afaceri. Absorbit de
munca pe care o face, nu a
apucat să-şi facă o familie. 

N-a vrut să 
părăsească ţara

A reuşit să se redreseze
ocupându-se de tranzacţii

petroliere en-gros. A devenit
importator din Federaţia Rusă
de produse petroliere. Afacerile
l-au dus în mai multe ţări. Peste
tot a văzut lucruri care l-au im-
presionat. În Rusia i s-a părut
totul făcut parcă la o altă scară,
de la metroul moscovit, la Piaţa
Roşie. Elveţia l-a impresionat
prin ordinea şi curăţenia pe
care o întâlnea la tot pasul, iar
Anglia o apreciază pentru
legislaţia bancară foarte
liberală. Se consideră totuşi
naţionalist şi aduce ca argu-
ment faptul că niciodată nu s-a
gândit să părăsească România.
Multe lucruri din ţară l-au
dezamăgit, însă. „M-am
săturat să văd tot felul de
neaveniţi ajungând să ne
conducă ţara. Aghiotanţi, slugi,
şoferi de ştabi au ajuns să diri-
jeze treburile publice!”, spune
Vasile Sporea.

„Este nevoie 
de oameni ca mine”

Pentru că a fost tot timpul un
om de afaceri de succes, de-a
lungul timpului, mai multe
partide l-au curtat. A acceptat
să intre în politică doar pentru
că s-a săturat de incompetenţa
şi şmecheria celor care au gu-
vernat până acum. „Pot să
schimb ceva şi o să o fac prin
forţele mele proprii. Fac
politică pe banii mei, nu mă
interesează banii publici. Ştiu
că nu sunt perfect şi că
societăţile mele au şi datorii şi
beneficii, dar ştiu cum este
economia reală şi cred că este
nevoie în politică de oameni ca
mine”, declară proaspătul
politician. 

Plăcerea şofatului, deprinsă în copilărie la campi-
onatele de karting, o are şi în ziua de astăzi. Are o
colecţie de maşini scumpe, de 500-600 de Cai Put-
ere, majoritatea Mercedes-uri. Chiar dacă este un
om de afaceri de succes, pasiunea pentru astfel de
maşini nu este uşor de susţinut. „Sunt maşini per-
sonalizate de
firmele Mer-
cedes, Bra-
bus şi ANG”,
spune omul
de afaceri
Vasile Spo-
rea. 

uÎi plac maşinile puternice
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Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote SMS la 1442

Magazin Anticariat-
Antichităţi-Numis-
mat ică-Fi late l ie
v i n d e / c u m p ă r ă
cărţi deosebite,
monede, bancnote,
insigne, medalii,
decoraţii, timbre,
clasoare cu timbre,
cărţi poştale, acte
vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi
piatră, obiecte din
porţelan, mic mo-
bilier, fotografii
vechi, ceasuri. 
Plata pe loc. Str.
Diaconu Coresi nr
2, tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăţi Imobiliare, membru titular ANEVAR
şi UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spaţii comerciale, biro-
uri, hale), conform Standardelor Internationale
de Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării, partajului, lichidării,
asigurării, raportării financiare (impozitării),
garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării construcţiei, etc. Tel: 0745/024488

Primesc fată în gazdă, la vilă. Tel: 0751/741146.

Vând centrale termice, calorifere şi robineţi
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562

Vând Honda Fireblade în stare ireproşabilă
mecanic şi estetic preţ 2.500 euro neg.

Merită! Unic propietar. Tel: 0745.233.614.

Reţea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
şi 

Vodafone

2 luni GZ2 nume şi adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume şi adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume şi adresa destinatar 7.1EUR+TVA

1. Alege abonamentul dorit şi trimite cuvântul cheie respectiv, spaţiu, nume şi adresa completă destinatar (ex: GZ2 
Nicolae Stefan,Str. M.Stoica 27, 500079, Brasov) la numărul scurt 7476
2. Urmează instrucţiunile primite prin SMS - confirmă comanda trimiţând cuvantul DA la 7476

Abonamentele în reţelele Orange şi Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeaşi
perioadă. Pentru a vă dezabona puteţi trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) şi abonamentul nu se va mai reînnoi. Relaţii procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, luni-
vineri, program 10:00-18:00.

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

Ca să fii sigur că îl vei găsi 
şi săptămâna viitoare în
cutia poştală nu trebuie
decât să dai un SMS la

numărul 7476 cu numele 
şi adresa ta completă

urmată de codul poştal.

• Singurul săptămânal gratuit din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuţie pe toată aria judeţului Braşov
• Distribuţie dedicată (la cererea clientului
ziarul poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuţie adresată din
Braşov (home delivery) - ajunge direct 
în cutiile poştale ale cititorilor braşoveni

SOLICITARE OFERTE DE PUBLICITATE:
andreea.rusu@gazetabrasovului.ro



l ASTRA, etaj interme-
diar, 36mp, decomandată,
centrală, termopane,
îmbunătăţită. 0728.956.608

l Astra, cf.I, dec, bloc de
apartamente, gresie, faianţă,
parchet, geamuri termopan,
separare de gaz, 27.000 EUR
neg. 0721.932.829
l Craiter, semidec, et.3/4,
lojă, gresie, faianţă, parchet,
geamuri termopan, mobilată,
21.000 EUR, 0268.322.376
Central, decomandată, centrală
termică, geamuri termopan,
gresie, faianţă, 27.000 euro neg,
0368.444.598
l Vând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan, uşă
metalică, separare gaz, preţ
27.000 euro negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
l Garsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecoman-
dată, etajul 3, renovată inte-
gral, balcon închis în
termopan, contorizată,
mobilată, însorită, gresie,
faianţă, parchet, uşă stejar
capitonată, uşi interioare noi,
22.000 euro. Tel: 0751/188188 

l RĂCĂDĂU, intrare,
structură deosebit de mare,
58 mp utili, amenajat mod-
ern, centrală, termopane,
parchet, preţ negociabil,
0728.956.608

l ASTRA, decomandat,
renovat, modern, izolat,
centrală, termopane, parchet,
40.500 euro, negociabil,
0786.173.728        

l ITC. Semidecomandat,
etaj intermediar, renovat şi
amenajat modern, toate
îmbunătăţirile, 36.000 euro,
0752.685.567

l Centrul Civic, decomandat,
52 mp, et.2, balcon închis în ter-
mopan, gresie, faianţă, instalaţie
pentru centrală termică, beci,
liber la vânzare, 47.000 EUR
neg, 0732.133.307
l Astra, decomandat, et.1/4,
fără îmbunătăţiri, liber la vân-
zare, 33.000 EUR.
0721.932.829
l Răcădău, cf.I, decomandat,
bloc tip vilă, et.2/4, balcon, sep-
arare de gaz,    apometre,     beci,
fără îmbunătăţiri, liber la vân-
zare, 45.500 EUR.
0721.932.829
l Vând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, deco-
mandat, structură mare,
îmbunătăţiri, preţ 38.000 euro
negociabil relaţii la tel:
0731/833202
l Apartament 2 camere,

Trac-
torul, Şcoala 13, confort 1,
vedere 2 părţi, pretabil spaţiu
comercial, balcon închis,
debranşat, parchet, 37.000
euro. Tel: 0721/308704
l Apartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranşat, sepa-
rare gaz, uşă metalică, uşi in-
terioare noi, gresie, faianţă,
parchet, însorit, bloc reabili-
tat termic, 38.500. Tel:
0751/188188
l Vând apartament cu 2
camere Calea Bucureşti, confort
I circular, etaj intermediar,
îmbunătăţiri, 45.000  euro. Tel:
0754/870.035
l Vând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătăţirile, mobilat,
etaj intermediar. Apartamentul
se află în zona de vile din Trac-
torul şi este construit în 2011.
Preţ 38.500 euro. Telefon
0728/332.945
l Vând apartament 2 camere
în zona Astra, confort 1 deco-
mandat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preţ 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
l Vând apartament 2 camere
zona Astra, Calea Bucureşti,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preţ 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

l SCRIITORILOR, de-
comandat, structură
deosebită, 80mp utili,
îmbunătăţit, centrală,   ter-
mopane, parchet, locuri de
parcare, 62.000
euro,0728.956.608        

l RĂCĂDĂU, etaj 1,
două grupuri, balcon lung,
centrală, termopane, parchet,
însorit, liber la vânzare,
61.000 euro, 0752.685.567.

l BERZEI, confort 1, de-
comandat, centrală, ter-
mopane, parchet,
îmbunătăţit modern, bloc
izolat, 52.000 euro,
0731.519.026

l Astra, cf.I, et.3/4, 2 bal-
coane, geamuri termopan inte-
gral, gresie, faianţă, parchet,
centrală termică, uşă metalică,
îngrijit, 53.900 EUR neg.
0732.133.304
l Centrul Civic, cf.I, deco-
mandat, et.8,  2 grupuri sanitare,
balcon mare, centrală termică
de bloc, beci, panoramă
deosebită, fără îmbunătăţiri,
53.000 EUR. 0732.133.307
l Astra, decomandat, et.3,
balcon, geamuri termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, separare de
gaz, bloc reabilitat termic,
51.000 EUR, 0368.444.598
l Apartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părţi, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianţă, par-

chet, uşă metalică, însorit,
vedere Tâmpa, 57.000 euro.
Tel: 0751/188188
l Apartament 3 camere,
Tractorul – piaţă, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, uşă
metalică, uşi interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianţă, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
l Apartament 3 camere,
Victoriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, finisaje
de calitate superioară,
bucătăria mobilată și utilată,
60.000 euro. Tel: 0751/188188
l Apartament 3 camere,
Codrul Cosminului, deco-
mandat, centrală termică,
balcon 7 m, însorit, gresie,
faianţă, parchet, uşă metalică,
uşi interioare noi, 40.000 euro
neg. Tel: 0751/188188
l Apartament 3 camere,
Gral. Dumitrache, confort 1
decomandat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, centrală
termică, termopane, gresie,
faianţă, parchet, beci, loc par-
care, bloc reabilitat termic,
liber la vânzare, 52.000 euro
neg. Tel: 0740/035332
l Apartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-
vis de Lidl, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părţi, contorizat, ter-
mopane, uşă metalică, gresie,
faianţă, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704

l Apartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort
1 decomadat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, renovat in-
tegral, mobilat şi utilat
complet, 80.000 euro neg. Tel:
0721/308704

l Particular vând casă de
vacanţă (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter şi mansardă, în
suprafaţă de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol şi balcon. Cu
toate utilităţile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp şi
este concesionat pentru 385
euro pe an. Preţul a fost redus la
doar 24.000 euro. Tel:
0745.168.108

l NOUA, două corpuri de
casă alăturate, tip garsonieră
şi tip apartament două
camere, 382 mp total teren,
centrală pe gaz, anexe,
70.000 euro, negociabil,
0728.956.608

l Sânpetru, P+M, construcţie
nouă, toate utilităţile, liberă la
vânzare, teren 500 mp, 98000
EUR, 0268.322.376
Prejmer, casă deosebită, de
caramidă, P+E+M, 250 mp
utili, toate utilităţile, anexe,
garaj, 1828 mp teren,
0721.932.829
l Vând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiţi,  construcţie  nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilităţile, preţ 89.000
euro, relaţii la tel: 0731/833202
l Casă de vânzare, locali-
tatea Hărman, zona centrală,

suprafaţă
totală 860 mp, 2 corpuri de
casa, 3 camere, baie,
bucătărie, 2 beciuri, garaj,
curte betonată, şură, şopron,
grădină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000 euro. Tel: 0751/188188

l Particular vând parcele de
teren pentru construcţii industri-
ale, cu suprafeţe de 750 mp,
1.500 mp, 2.250 mp, 3.000 mp,
3.750 mp, 4.500 mp, 5.250 mp,
6.000 mp, 6.750 mp, 7.500 mp
şi 13.300 mp. Parcelele sunt sit-
uate în Hărman, cu front la DN
11. Destinaţia parcelelor con-
form PUZ este pentru constru-
ire de hale, birouri, sediu de
firmă, etc. Preţul este de doar 17
euro/ mp negociabil. Telefon:
0729.026.029
l Superofertă! Particular

vând 1.000 mp teren intravilan
pentru construcţii de locuinţe
situat în Hărman, str. Stadionu-
lui. Terenul are toate utilităţile
(apă, canal, curent şi gaz), este
localizat în cartier de vile noi şi
este îngrădit. Puteţi construi
imediat. Preţul a fost redus la
doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108 
l Oferim spre vânzare teren
în suprafaţă de 42.350 mp, cu
front de 80 m, situat în Hărman
(spre Tărlungeni), la doar 5
euro/mp. Terenul oferit spre
vânzare are acces din DJ
Braşov - Tărlungeni sau din DN
11 Braşov - Hărman. În zonă s-

a u
dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte
aproape de acest teren.
Destinaţia terenului poate fi atât
pentru construcţii rezidenţiale
cât şi pentru construcţii indus-
triale sau prestări servicii sau
chiar pentru parc fotovoltaic.
Tel. 0745.02.44.88
l Hărman. Particular vând
ultimele loturi de casă cu PUZ
aprobat! Fiecare lot are 405 mp,
front de 19 m și se vinde la doar
2. 800 euro lotul. Sunaţi acum
pentru a vedea la faţa locului.
Avem studiul geo şi ridicare
topo. Fiecare lot are CF separat.
Telefon: 0729.026.029
l Podul Olt, loturi de casă,
utilităţi în apropiere, 9 Eur/mp,
0721.932.829
l Stupini, 610 mp, de-
schidere la stradă 19 ml, PUZ,
între case, 17.000 EUR,
0732.133.307
l Sânpetru, 8200 mp, păşune,
2 Euro/mp, 0721.932.829
l Vând teren Sânpetru
Livadă, 500 mp, PUZ, CF, CU,
pentru construcţia de locuinţe,
20 euro/mp, negociabil, relaţii
la tel. 0731/833201
l Vând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcţia de locuinţe preţ 15
euro/mp negociabil, relaţii la tel:
0731/833201
l Vând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preţ 52 euro/mp, relaţii la
tel: 0731/833202, 0744/302197
l Vând teren Săcele, zona

Primăria
Veche, spre Poiana Angelescu,
intravilan pentru construcţia de
locuinţe, 1.200 mp,  preţ 32
euro negociabil, relaţii la tel
0731/833201, 0744/302197

l HĂRMANULUI
(intersecţia cu Vlahuţă) 3
camere, decomandat, etaj in-
termediar, 2 grupuri sanitare,
toate îmbunătăţirile, mobilat,
utilat, liber 300 euro, nego-
ciabil, 0728.956.608

l ASTRA, 2 camere, de-
comandat, etaj intermediar
,două grupuri sanitare, reno-
vat recent, toate
îmbunătăţirile, mobilat, uti-
lat lux 300 euro, negociabil,
0752.685.567

l Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, utilat,
230 Euro, 0721.932.829
l Caut să închiriez aparta-
ment în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul istoric,
mobilat, utilat complet, cu curte
şi acces auto, ofer chirie
anticipată. Tel: 0751/188188

l Caut să cumpăr aparta-
ment 3 camere, zona Astra,
confort 1 decomandat sau cir-
cular, etaj intermediar, cu
centrală termică, fără îmbu-
nătăţiri. Tel: 0721/308704

VÂNZĂRI

Garsoniere

2 Camere 3 Camere

Case

ÎNCHIRIERI

Terenuri Apartamente

4 camere

CUMPĂRĂRI
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Evenimentele culturale nu
se lasă deloc aşteptate,
toamna aceasta, la Braşov.
Lunile octombrie şi noiem-
brie vor fi pline de concerte,
expoziţii şi spectacole de
teatru şi operă, astfel că şi cei
mai pretenţioşi consumatori
de cultură îşi vor găsi ceva pe
plac. 

Concert Tudor 
Gheorghe la Dramatic

Melomanii sunt cei mai
răsfăţaţi în luna octombrie. În
perioada 20-25 octombrie va
avea loc cea de-a X-a ediţie a
Festivalului de Operă,
Operetă şi Balet, care va
aduce pe scena Teatrului de
Operă din Braşov o sumede-
nie de surprize pentru iubitorii
genului.

Programat iniţial la Centrul
Cultural „Reduta“, pe 22 oc-
tombrie, de la ora 19.00, con-
certul „Nu se poate cu de
toate“ al lui Tudor Gheorghe
va avea loc la sala mare a
Teatrului „Sică Alexan-
drescu“. Organizatorii au
schimbat locul din cauza
numărului mare de solicitări
pentru bilete. Prin acest spec-
tacol, Tudor Gheorghe va
împărtăşi publicului magia
creaţiilor lui Caragiale,
adăugînd atingerea sa
personală inconfundabilă.

În spatele numelui specta-

colului „Nu se poate cu de
toate“ se ascund „câteva ver-
suri moralizatoare, dragi su-
fletului meu, din poezia mai
puţin cunoscută a lui Cara-
giale“, după cum afirmă
maestrul. Tudor Gheorghe va
fi acompaniat de orchestra
„Iunion“, formulă pe care
artistul „s-a chinuit foarte
tare să o afle“, aceasta ur-
mînd a fi dirijată de Marius
Hristescu. 

Biletele costă 80 de lei şi se
pot cumpăra de la casieria
teatrului, dar şi de la Librăria
„Şt.O.Iosif“ şi de la magaz-
inul Xerox situat vizavi de
magazinul universal „Star“.
Cei care deja şi-au procurat
bilete pentru acest spectacol
sunt rugaţi să sune la numărul
de telefon 0752/791.902,
pentru a afla cum le pot
preschimba şi cum vor intra
în posesia noilor bilete pentru
Teatrul Dramatic.

Festival 
de dramaturgie, 
în luna noiembrie

Luna noiembrie debutează
în forţă cu „Festival de Dra-
maturgie Contemporană“,
care va aduce e scena Teatru-
lui Dramatic din Braşov
nume celebre alte teatrului
românesc. În perioada 13 -
20 noiembrie sunt progra-
mate zece spectacole

excepţionale. 
Tot în luna noiembrie, pe

data de 13, de la ora 19.30,
Ştefan Bănică jr. va încinge
atmosfera la Sala Sporturilor.
Artistul pregăteşte un nou
album, pe care îl va lansa în
cadrul unui turneu naţional
care va cuprinde nouă oraşe,
printre care şi Braşovul.
Biletele pentru concert costă
60, 80 şi 150 de lei, în funcţie
de locul ocupat în sală şi se
pot cumpăra de la Librăria

„Şt.O.Iosif“ şi magazinul
„Xerox“.

Spectacol anulat
Din nefericire, spectacolul

trupei irlandeze „Lord of the
dance“, care ar fi trebuit să
aibă loc pe data de 16 oc-
tombrie la Patinoarul
Olimpic din Parcul Tractorul
a fost anulat. Trupa şi-a anu-
lat mai multe spectacole pe
care ar fi trebuit să le susţină
în România. 

Concert „LaLa Band“,
pe 27 octombrie

Trupa „LaLa Band“ care a
avut o ascensiune fulminantă şi
a ajuns în mai puţin de un an de
când s-a lansat la o cotă de pop-
ularitate nesperată, va sosi la
Braşov pentru a susţine un con-
cert aşteptat de mii de fani.
Concertul va avea loc la Pati-
noarul Olimpic, sâmbătă 27 oc-
tombrie, la ora 18.00. În foarte
scurt timp protagoniştii serialu-

lui „Pariu cu viaţa“ au cucerit
inimile fanilor, devenind idolii
a milioane de tineri. Trupa a
lansat până în prezent trei al-
bume: „LaLa Xmas Songs“,
„LaLa love Songs“ şi „LaLa
Summer Love“ - care au înreg-
istrat vînzări record. Biletele,
150 de lei la cat. I şi 80 de lei la
cat. a II-a, sunt deja în vânzare
la casele de bilete ale Patinoaru-
lui, la Librăria „Şt.O.Iosif“ şi la
Magazinul „Xerox“ situat
vizavi de magazinul Star. 

Dumitru Ioan Puchianu 

RESPONSABILITATE, NU „CIOLAN”!
Populismul de piaţă

practicat de oamenii
puterii USL-iste, aş
spune chiar de mahala
uneori, nu aduce nimic
bun pentru români.
Până acum avem doar
politicieni cu privilegii
care deplâng poporul,
iar insuccesul politic
întotdeauna este atri-
buit doar celor ...din
urmă. Fiecare vorbeşte
de „o moştenire dezas-
truoasă a economiei”,
dar nimeni nu face
nimic pentru a
schimba starea de lu-
cruri.  

În afara unui show
televizat şi a unui
nesfârşit circ politic,
guvernul USL nu a
produs nimic. Nu se
vorbeşte decât de
proiecte care urmează
să fie puse în aplicare.
Dar de proiecte se
vorbeşte în România

de mai bine de
douăzeci de ani! Şi
nimic concret! Ba da,
concretă şi cronici-
zantă a devenit doar
sărăcirea românilor.
Preţurile sunt incontro-
labile începând de la
benzină, energie, la al-
imente. În această
toamnă cămara ro-
mânului este ca
niciodată mai săracă.
Şi nu din cauza se-
cetei; secetă a fost şi în
alte ţări ale Europei,
dar acolo puterea de
cumpărare, în raport
cu veniturile, nu a
scăzut atât de dra-
matic, ci din cauza cir-
cului politic animat
doar de dorinţa de  put-
ere. Desigur, venirea la
putere pentru majori-
tatea, înseamnă doar
căpătuire si privilegii.
În fapt, de ţară şi
români nici nu le pasă!  

Privilegiile pe care
le au astăzi politicienii
trebuie să înceteze, iar
deciziile anapoda care
au dus la distrugerea
economiei naţionale se
impune a fi sancţi-
onate penal. Dar nu
numai membrii guver-
nului, ci şi cei din
administraţiile locale,
instituţiile statului, cât
şi  parlamentarii tre-
buie să fie egali în faţa
legii. Declaraţiile poli-
tice sunt una, iar
faptele penale, altceva.
Aici trebuie făcută o
dinstincţie foarte clară. 

Iată de ce este
nevoie de o nouă men-
talitate politică! Iată
de ce este nevoie de o
nouă viziune asupra
actului guvernării!
FORŢA CIVICĂ  este
o soluţie reală şi
credibilă! Este pentru
prima dată când  soci-

etatea civilă se implică
într-o formă
organizată, structurată.
Este pentru prima dată
când oamenii care nu
au mai făcut politică,
vor să se implice în
actul de decizie astfel
încât agenda cetă-
ţeanului să se reflecte
în măsuri legislative
imediate, care să
schimbe realitatea
economică dezas-
truoasă în care se află
ţara. România are
nevoie de conştiinţe
politice, de oameni de
atitudine, de oameni
cu adevărat respons-
abili faţă de cetăţeni.
Singurii care pot opri
România de la dezas-
tru sunt numai
românii! Votul trebuie
să devină un act re-
sponsabil şi nu unul
formal. Iată de ce
spun: aşa nu se mai

poate! Nu putem con-
tinua la nesfârşit
lamentându-ne că
forţe străine ne vor
răul. Răul cel mai
mare vine din lipsa de
atitudine, din superfi-
cialitate. Conceptul lu-
crului bine făcut a
dispărut, deoarece lip-
seşte motivaţia mun-
cii. Dar cei care sunt
obligaţi să genereze
idei, care să unească,
să genereze energie,
sunt politicienii. Iată
de ce afirm, încă o
dată, că privilegiile
pentru politicieni tre-
buie să înceteze!
Există o vorbă care
spune că „peştele de la
cap se împute, dar se
curăţă de la coadă”. A
venit vremea ca acesta
să fie curăţat şi de la
cap. Răul cel mare
vine de sus! De la cei
care sunt lipsiţi de viz-

iune şi voinţă, care nu
sunt capabili să
gândească un program
de dezvoltare cu efect
imediat, dar şi pe ter-
men lung, generator
nu doar de speranţă, ci
şi de o schimbare
rapidă a nivelului de
trai a fiecărui român.
La rândul său,
românul trebuie să
valorifice oportu-
nităţile pe care i le
oferă votul şi să aleagă
doar omul: omul care
îi inspiră încredere,
onoare şi onestitate;
omul care nu s-a
îmbogăţit făcând avere
din banii statului. 

FORŢA CIVICĂ
dispune de resurse
umane competente şi
responsabile, de oa-
meni care, prin de-
ciziile lor, pot să
asigure o pâine pen-
tru fiecare român! 

Toamnă bogată în evenimente culturale
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